
PENINGKATAN PRESTASI DAN AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA 
KELAS I SMP N 2 BATU MALANG DENGAN MENGGUNAKAN 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (CTL)  

 

 

Oleh: W I N T A R S I H ( 01330199 )  

Biology 
Dibuat: 2006-03-25 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Prestasi Belajar, Pembelajaran Kontekstual 

Berdasarkan pengamatan awal siswa kelas I SMPN 2 Batu Malang cenderung pasif dalam 

pembelajaran IPA khususnya pelajaran Biologi. Hal ini dikarenakan pembelajaran masih 

menggunakan.metode ceramah sehingga guru berperan aktif dalam pembelajaran. Untuk itu 

diperlukan pembaharuan dalam hal strategi yang sesuai adalah Kontekstual (CTL), yang 

menekankan siswa belajar diawali dengan pengetahuan, pengalaman dan konteks keseharian 

yang dimiliki. Kemudian dikaitkan dengan konsep nyata dengan apa yang dipelajari di dalam 

kelas. Selanjutnya diimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa Kelas I SMP 

N 2 Batu pada saat diterapkan pembelajaran kontekstual. 

Desain penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Pra-eksperimen. Dalam rancangan ini 

menggunakan One Group Pretest-Postest Design yaitu menggunakan satu kelompok subyek. 

Pertama-tama dilakukan pengukuran, lalu dikenakan perlakukan untuk jangka waktu tertentu, 

kemudian dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya.Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas I SMP N Batu Malang dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Siswa Kelas I A yang berjumlah 47 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 29 siswa 

perempuan. 

Hasil analisis dan refleksi setelah tindakan I dan tindakan II menunjukkan adanya peningkatan : 

visual aktivitas, oral aktivitas, aktiviast mendengarkan,, aktivitas menulis, aktivitas gerak, 

aktivitas keterampilan. Dari data di atas menunjukkan adanya peningkatan setelah tindakan 

dilakukan. Selain aktivitas, prestasi belajar siswa pun meningkat, hal ini dapat dilihat dari skor 

pre-test tindakan I (51,36) menjadi (57,86) pada tindakan II dan skor post-test pada tindakan I 

(61,72) menjadi (71,19) pda tindakan II. Adri penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan pembelajaran CTL dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar bidang studi 

IPA Kelas I SMP N 2 Batu. 

 


